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چکیده
سیستمهای فتوولتاییک دارای مزایای منحصر به فردی از جمله عدم آلودگی زیست محیطی ،عدم نیاز بهه بهه،ه ،لولیهد بهر بهه هور
پراکنده و هزینه پایین لعمیر و نگهداری می بابند .بنابراین در این لحقیق با استفاده از مهد  SWOTو بهر طههق نرهر متصصصها بهه
لحلیل نقش عوامل درونی (قو و ضعف)و عوامل بیرونی(فر ت و لهدید) سیستمهای فتوولتاییک در ایرا پرداخته بده است.
بر اساس این مطالعه  7نقطه قو  7 ،ضعف 51 ،فر ت و  51لهدید به عنوا عوامل مؤثر بر سیستمهای فتوولتاییک در ایرا بناخته بد
و کلیه این عوامل وارد مالریسهای ارزیابی عوامل درونی و بیرونی( EFEو  )IFEبد .پس از ارزیابی و نمره دهی متصصصها سیسهتمهای
فتوولتاییک ،عدد  5/9به عنوا نمره نهایی مالریس ارزیابی عوامل داخلی) (IFEو عدد  5/99به عنوا نمره نهایی مالریس ارزیابی عوامهل
خارجی) (EFEبه دست آمد ،که بیا گر این است که نقاط ضعف بسیاری در سیستمهای فتوولتاییک وجود دابته و از فر تهای موجهود
به نفع مقابله با لهدیدها استفاده نمیبود.
سپس با لوجه به نمره نهایی مالریس ها از مقابله نقاط قو با فر تها و لهدیدها و نقاط ضع ف با فر تها و لهدیهدها ،اسهترالهیهای مربوطهه
لهیه بد و با بررسی آنها پیشنهادهایی کولاه مد  ،میا مد و بلند مد در قالب لمرکز و لقویت بنیه داخلی ،اقتصهادی نمهود لولیهد
انرژی خوربیدی و ایجاد بازار رقابتی و لمرکز بر وظایف حاکمیتی مطرح بد.

کلمات کلیدی :سیستمهای فتوولتاییک ،مالریسهای ارزیابی IFEو  ،EFEمد  ،SWOTلوسعه پایدار.

 -5کاربناس اربد مدیریت محیط زیست ،دانش،ده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و لحقیقا لهرا  ،ایرا .
 -2استادیار ،دانش،ده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و لحقیقا لهرا  ،ایرا (مسئو م،الها ).
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مقدمه
ربد مصرف انرژی در ایهرا بهیش از  1برابهر متوسهط

اینهورلر(وارونگر) لولیهد میگردد .فن آوریهای سلو خوربیدی

ربد مصرف انرژی در جها است( .)5در حا حاضر 77 ،در د

را میلوا به سه نسهل لقسهیم کهرد فهن آوریههای نسهل او ،

کل انرژی مصرفی جها را سوختهای فسیلی لأمین مهی کننهد

سلولهای سیلی،و بلوری(ما در این لحقیق از نهوس در دسهترس

که باعث افزایش گازهای گلصانه ای و پدیهده گرمهایش جههانی

موجود در کشور استفاده کردهایم ،بهازده سهلولهای خوربهیدی

می بوند( .)2مؤلفهههای لوسهعه پایهدار ماننهد بهههود کیفیهت

سیلی،و چنهدبلوری در بهرایط مطلهوز آزمایشهگاهی بهه 22

زندگی به جای افزایش کمیت ،اهمیت ا و اکولوژی،ی و لوزیع

در ههد و در لولیههد ههنعتی بههه  51در ههد مههیرسههد .بههازدهی

برابر علم و ل،نولوژی در کشور از یک سو با نعت ،ل،نولوژی و

مدولهای ساخته بده از این سهلولها نیهز در حهدود  52لها 51

از سویی دیگر با لصریهب آلودگیههای محهیط زیسهت ارلههاطی

در د است).

ارگانیههک دارد .در حههالی کههه در بسههیاری از مههوارد بهها کههاربرد

فن آوریهای نسهل دوم ،الیهه نهازک سهیلی،ونی و غیهر

ل،نولوژیهای پاک ،محیط زیسهت بهرای اسهتفاده حها و نسهل

سیلی،ونی(که روبهای ارزانتری برای لولید سهلو خوربهیدی

آینده محافرت میگردد ،به عنوا مثا در حوزه انرژی ،دیدگاه

مههیبابههند) و فههن آوریهههای نسههل سههوم ،موسههوم بههه فههن

بهههرهبههرداری پایههدار ،بهینههه سههازی مصههرف ،لوسههعه منههابع و

آوریهای نوظهور بر پایه مواد آلی و چند پیوندی میبابند(.)1

ساختارهای سازگار با محیط زیست و استفاده از انرژیهای پهاک

در سالهای اخیر مطالعا زیادی درباره نقهش انرژیههای

میلواند هم زما ضمن ربد اقتصادی معنادار(به خصوص برای

لجدیدپذیر در کاهش گازهای گلصانهای ور گرفته است ،در

کشور ما با وابستگی به منهابع فسهیلی) سههب کهاهش آلهودگی

مقالهای با عنوا لوسعه منابع و کاربرد انرژیهای نوین ،نویسنده

محیط زیست و ارلقای کیفیت زندگی می بود(.)9

سعی دارد لا با بررسی منابع و سطج پتانسیل انرژیههای لجدیهد

حههل مشهه،ال زیسههت محیطههی ،محههدودیت انرژیهههای

پذیر کشور در سایه لشریج لزوم لوجه بهه لولیهد و کهاربرد ایهن

فسههیلی و ضههرور لنههوس در اسههتفاده از منههابع انههرژی موجههب

انرژیها و با بررسی محاسهن و مشه،ال بهر سهر راه اسهتفاده از

گردیههده فعالیتهههای گسههتردهای در سههطج جههها بههه ویهههه در

انرژیهای لجدید پذیر ،راه،ارهای الزم برای کهاربردی نمهود و

کشورهای نعتی در جهت کاربرد انرژیهای لجدیدپذیر هور

لوسعه آنها در جهت پیاده سازی و استقرار مفاهیم لئوری بههره

گیرد(.)1

وری سهز را در کشور ارایه نماید( .)7عهاسپور و غازی در مقالهه

کشور ایرا از لحاظ دریافهت انهرژی خوربهیدی بسهیار

ای لحههت عنههوا فر ههتها و چالشههای پههیش روی لوسههعه بههه

غنی است ،میزا کل دریافت انرژی خوربیدی در کشور ایهرا

کارگیری انرژیهای لجدیدپهذیر در کشهور ،نقهاط قهو  ،ضهعف،

با لوجه به مساحت و متوسط لعداد ساعا آفتابی آ در سها ،

فر هههتها و ل هدیهههدهای انرژیههههای لجدیدپهههذیر را مطهههرح و

که بالغ بر  2022ساعت است 5251 ،مگاژو در سا یها معهاد

پیشنهادهایی در جهت بههود برایط آنها ارایه کردند(.)1

 5191میلیارد بش،ه نفت خام میبابد و متوسط چگالی لهابش

در لحقیقی دیگر با عنوا نقاط قو  ،ضهعف ،فر هتها و

سالیانه در قسمت مرکزی ایرا  212وا بر متر مربع می بابد.

لهدیدهای انرژیهای لجدیدپذیر در ایرا  ،فر هتها و چالشههای

بر اساس این آمار کشور مها دارای بهرایط مناسهب و پتانسهیل

انرژیهای لجدیدپذیر مطرح بده است ،سپس نویسنده با لجزیه

باالیی برای بهره برداری از انرژی خوربیدی می بابد(.)1

و لحلیل اطالعا پرسشنامهای کارمندا سازما وزار نیهرو و

در این میا سیستمهای فتوولتاییک بدو نیاز به به،ه

انرژیهای نو به ارایه پیشنهادهایی پرداخته است(.)0

بر قادر به لأمین انرژی ال،تری،ی مورد نیاز مصرف کننده مهی

در مقالههه ای لحههت عنههوا محههیط زیسههت و جهههانی بههد

بابند ،که در آ انهرژی ال،تری،هی الزم بها اسهتفاده از پنلههای

سیاست های انرژی ،نویسنده چند طرح اساسی در جهت استفاده

فتوولتاییههک ،کنتههر گرههها ،سیسههتمهای ذخیره(بههاطری) و

از انرژیهای طهیعی و لجدیهد بهونده ارایهه کهرده و بهر اعمها
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سیاستهای رفه جویی در مصرف انرژی ،لوجه به بههود بازدهی

پیشنهاد نمودند .سپس ،نتایج جدولهای قدرلها ،ضعفها ،فر تها

سیستمهای لهدیل انهرژی و بهه کهارگیری انرژیههای جهایگزین

و لهدیدها در مد  MATLABبهیه سازی بدند لا ضهعفها

لأکید نموده است(.)9

در مقابل فر تها ) (WOو قهدرلها در مقابهل لهدیهدها )(ST

همچنین در بسیاری از مطالعا انجام بده در خهار از
کشور به کاربرد  SWOTدر ارزیهابی سیسهتمهای لجدیدپهذیر
اباره بده است ،الزم به ذکر است  SWOTسرواژۀ عهارلههای
قولها ،5ضعفها ،2فر تها 9و لهدیدها 1است (52و .)55

بررسی بوند و دقت آنها از لحاظ لوجیه پذیری ،منطقی بود و
کارآیی بررسی بوند(.)57
در لحقیقههی دیگههر ،میههزا موفقیههت بههه کههارگیری
سیستمهای فتوولتاییک در بصش کشاورزی مورد بررسهی قهرار

نقطه قو  ،بایستگی ممتاز یک سیسهتم ،نقطهه ضهعف

گرفههت .معاهههدا و لوافقهها سههازمانی و اثههرا سوبسههیدهای

نوس محدو دیت یا کمهود در منابع ،مهارلها و ام،انها و لوانهایی

عمومی بر بصش کشاورزی و کهاربری سیسهتمهای خوربهیدی

هاست ،فر ت یک موفقیت مطلوز عمده در محیط خارجی آ

لحلیل گردیدند .نتیجه لحقیق بیا گر اثرا مثهت به کارگیری

سیستم و لهدید موقعیت نامطلوبی در محیط خهارجی سیسهتم

سیسههتمهای فتوولتاییههک در افههزایش بهههرهوری و طههرز ف،ههر

می بابد(59 ،52و .)51

کشههاورزا در مههورد مسههاتل زیسههت محیطههی بههود .در نهایههت،

در یک مد  ،SWOTنعت فتوولتاییک کشور چهین
مورد بررسهی قهرار گرفتهه و فاکتورههای مههم در رو

AHP

رهنمودهای اقتصادی و زیست محیطی برای لصمیم گیرنهدگا
در بصش کشاورزی لدوین گردید(.)50

لحلیل بده اند .نتایج این لحقیق نشا می دهد کهه بزرگتهرین

در مطالعهای دیگر ،نعت فتوولتاییک در کشهور چهین

چالش هنعت فتوولتاییهک در چهین ،وابسهتگی بهدید آ بهه

مورد لجزیه و لحلیل قرار گرفت .نتایج نشا میدهد که حمایت

ادرا و بازارهای جهانی و کیفیت نامناسب محصهوال آ در

دولتی از این نعت اهمیت زیادی در پیشهرفت آ در سهالهای

زنجیره لولید جهانی است که رقیها سرسصتی در آمری،ا ،اروپا

گذبته دابهته اسهت .امها رقابهت بهدید کشهورهای اروپهایی و

و خاور دور دارد(.)51

آمری،ا در بازار ادرا  ،کشور چین را با مش،ال زیادی مواجه

در لحقیقی دیگر در مورد سیاستهای انرژیههای لجدیهد

کرده است .این لحقیق با بررسی  SWOTاین نعت بر لعیین

پذیر در کشورهای ژاپن ،کره جنهوبی و لهایوا  ،پهس از لحلیهل

اسههترالهیهای دراز مههد ملههی ،حمایههت از بصههش خصو ههی و

 SWOTاین کشورها که خصو ا در زمینه انهرژی خوربهیدی

هم،اری منطقهای لأکید دارد(.)59

است ،نویسندگا بر ایجاد یک سیاست جامع منطقه ای لأکیهد

علههی رغههم مطالعهها فههراوا در زمینههه لههأثیر انههرژی

میکنند لا لولید قابهل لوجهه محصهوال چینهی بها ل،نولهوژی

خوربههیدی در کههاهش گازهههای گلصانههه ای در جههها  ،فقههدا

پیشههرفته لههایوا  ،ژاپههن و کههره جنههوبی للقیههق بههده و سههپس

بررسی و لجزیه و لحلیهل بهرایط سیسهتمهای فتوولتاییهک در

بازاریابی مشترک در سطج جهانی انجهام گیهرد کهه بتواننهد بها

کشورما به چشم میخورد ،بنابراین هدف از این لحقیهق بیها

لولیدکنندگا اروپایی و آمری،ایی رقابت کنند(.)51

نقاط قو  ،ضعف ،فر تها و لهدیدهای سیستمهای فتوولتاییک

محققانی ،بهینه سازی مهدیریت و کنتهر سیسهتمهای

در کشور ایرا میبابد که به لهع آ  ،بهناخت کامهل وضهعیت

فتوولتاییک بر اساس مد  SWOTرا برای کشور چهین مهورد

کنونی و لعیین دقیهق وضهعیت مطلهوز آ در جمیهع جهها ،

بررسی قهرار داده و سهاختاری بهرای سیسهتمهای فتوولتاییهک

منجر به لدوین استرالهیها و پیشهنهادهایی جهامع جههت بههره

1- Strengths
2- Weaknesses
3- Opportunities
4- Threats

وری بهتههر از انههرژی خوربههیدی بههه خصههوص سیسههتمهای
فتوولتاییک در کشور میبود.
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روش بررسی
دراین لحقیق با استفاده از کتابها ،نشهریا  ،پایها نامهه

در ارزیابی عوامل بیرونهی سیسهتمهای فتوولتاییهک ،منرهور از

ها ،مطالب علمی و با مراجعه به کتابصانه های پهوهش،ده وزار

عوامههل بیرونههی ،فر ههتها و لهدیههدهای موجههود مههیبابههد کههه

نیرو ،برکت بر لوانیر ،دانش،ده محیط زیست و انرژی ،سازما

میلوانند به میزا زیادی در آینده به سیستمها منفعت یا زیها

مدیریت نعتی و دانشگاه لههرا اطالعها جمهع آوری بهده

برسانند .فر تها و لهدیدها به میهزا زیهادی خهار از کنتهر

است.

هستند( .)59در جدو  2لیست ایهن عوامهل کهه بها اسهتفاده از
همچنین به منرور مطالعه ل،میلی با استفاده ازسایتهای

سانا ،سابا ،وزار نیرو ،برکت بر لوانیر و سازما هوابناسهی
نسهت به گردآوری اطالعا اقدام گردید.
با لوجه به ام،انا موجود و در دسترس کشور ،پنلههای
انتصابی از نهوس مونوکریسهتا بها لهوا  512وا و بها رانهدما
حدود 51در د انتصاز بد و در مطالعا میدانی با مصاحهه بها
مدیرا  ،کاربناسا و اسالید دانشهگاهی ،اطالعها مهورد نیهاز
برای لهیهه لیسهت نقهاط قهو  ،ضهعف ،فر هتها و لهدیهدهای
سیستمهای فتوولتاییک جمهع آوری بهد .الزم بهه ذکهر اسهت
مطالههب فنههی اسههتفاده بههده در ایههن لحقیههق (در خصههوص
سیستمهای فتوولتاییک) از یهک پهروژه لحقیقهالی کاربناسهی
اربد که لوسط مؤلفا این مقاله انجام بده ،استصرا گردیده و
در لدوین مالریسهای  SWOTاستفاده بده است.
ایههن لیسههت در مههالریس  IFEو  EFEقههرار گرفههت و
لوسط  92نفر از متصصصا این ربته و اسهالید دانشهگاهی بهه
این عوامل امتیاز دهی بد .در نهایت بها محاسههه جمهع امتیهاز
نهایی مالریسها ،برایط این سیستمها در کشهور مشهصش بهد.
سپس از لقابل نقاط قو با فر تها و لهدیدها و نقاط ضعف بها
فر تها و لهدیدها و بها ههم ف،هری کاربناسها  ،اسهترالهیهای
بههود برایط سیسهتمهای فتوولتاییهک در کشهور لهیهه بهد و
پیشنهادهایی جهت لوسعه آنها مطرح بد.
یافته ها
برای ارزیابی عوامل درونی سیستمهای فتوولتاییک ساده
لرین راه بررسی منابع داخلی لوسط مدیریت استرالهیک ،بامل
نقاط قو و ضعف سیستمهای فتوولتاییک میبابد .نقاط قهو
و ضعف داخلی در زمره فعالیتهای قابل کنتر قهرار مهیگیرنهد
(.)59

مطالعهها کتابصانههه ای ،نرههر کاربناسهها مربوطههه و اسههالید
دانشگاهی لهیه گردیده ،ارایه بده است.

08

فرصتها و چالشهای توسعه پایدار سیستمهای فتوولتاییک ...
جدول  -0نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای سیستمهای فتوولتاییک در ایران
 -5وجود خط لولید پنل فتوولتاییک در کشور

 -5طرح هدفمندکرد یارانه های انرژی در کشور و افزایش قیمت جهانی سوختهای فسیلی

 -2هزینه لعمیر و نگهداری سیستمهای فتوولتاییهک متصهل

در جها

به به،ه در طو عمر پروژه

 -2عضویت ایرا در آژانس بین المللی انرژیهای لجدیدپذیر و روی،رد مثهت جهانی به کاربرد

 -9روند کاهش هزینههای سیستمهای فتوولتاییک در کشور

سیستمهای فتوولتاییک

 -1فعا بد دانشگاهها و مراکهز لحقیقهالی جههت کسهب

 -9طرح دولت در بر رسانی به روستاهای فاقد دسترسی به به،ه سراسری بر از طریق

دانش ل،نولوژیهای مطرح و نوین لولید پنل

سیستمهای فتوولتاییک

 -1سهولت در به کارگیری سیستمهای فتوولتاییک در نقهاط

 -1وجود حراها و بیابانهای وسیع در کشور برای لأمین زمین مورد نیاز

فاقد به،ه بر سراسری

 -1قرارگیری موقعیت جغرافیایی بسیاری از استانهای کشور در کمربند لابش

 -1اجرای چنهدین پهروژه لحقیقهالی و پهایلو سیسهتمهای

 -1لنریم قوانین سصت گیرانه کنتر آلودگی محیط زیست در ایرا

نقاط قوت()s

برای استفاده از حداکثر راندما لجهیزا در طو عمربا

فرصتها()O

فتوولتاییک در کشور
 -7استفاده از مواد اولیه مناسب و با کیفیت در لولید داخلی

 -7وجود عالقه عمومی در به کارگیری انرژیهای لجدیدپذیر
 -0قوانین حمایتی برای لشویق بصش خصو ی به سرمایه گذاری در انرژیهای لجدیدپذیر
 -9ا الح خرید لضمینی بر فتوولتاییک لوسط وزار نیرو نسهت به سوختهای فسیلی
 -52لوجه سیاستها و مسئوال به لزوم لنوس بصشی به انواس سهد انرژی ال،تری،ی در کشور
 -55اثرا مثهت ربد ل،نولوژی جهانی در لولید سیستمهای فتوولتاییک بر لولیدهای داخلی
 -52برنامه حمایت از طرحهای پهوهشی و دانشگاهی در بصش انرژیهای لجدیدپذیر
 -59وجود منابع غنی سیلیسیم در کشور
-51باال بود لعرفه گمرکی واردا لجهیزا فتوولتاییک
 -51لدوین استرالهی و برنامه عملیالی لوسعه نعت انرژیهای لجدیدپذیر طهق برنامه پنجم
لوسعه

 -5مطلوز نهود کیفیت پنلهای لولیدی کشور

 -5قیمت پایین بر حا ل از انرژیهای فسیلی نسهت به بر فتوولتایی،ی

 -2پایین بود نرخ لعرفه خرید بر خوربیدی در مقایسه

 -2عدم آبنایی عمومی با سیستمهای فتوولتاییک و عدم وجود برنامه های مدو آگاه سازی

با باال بود هزینه های اولیه سرمایه گذاری

 -9عدم ام،ا لأمین به موقع مواد و لجهیزا به علت لحریمهای اقتصادی

 -9باال بود هزینه لمام بده سیستمهای فتوولتاییک نسهت

 -1لأثیرگذاری مقاومت ساختارهای سنتی عرضه کننده انرژی

به سیستمهای لجدیدپذیر رایج

 -1عدم اطمینا سرمایه گذارا داخلی جهت احداث نیروگاههای خوربیدی در رابطه با

 -1مش،ل لهیه زمین با مساحت مورد نیاز جهت احداث

امنیت ما و سوددهی پروژه

 -1عدم وجود قیمت رقابتی در بازار داخلی برای سیستمهای

ضوابط و بصشنامههای حاکم بر طرحهای عمرانی

فتوولتاییک

 -7محدودیت ل،نولوژی ساخت باطریها و سیستمهای کنتر داخلی

 -1محدود بود مشاورا و پیمان،ارا و ناظرا بایسته در
این حوزه

تهدیدها()T

نقاط ضعف()w

نیروگاههای فتوولتاییک به خصوص در مصارف خانگی

 -1کندی مراحل عقد قرارداد پیمان،ار ،مشاور ،مدیر طرح و هزینه کرد آنها با لوجه به

 -7عدم وجود مراکز لست و استاندارد داخلی

 -0ی،سا بود نرخ لعرفه خرید انرژی حا ل از سامانههای لجدیدپذیر
 -9نهود زیرساخت مناسب به،ه سراسری بر جهت الصا سیستمهای فتوولتاییک در کشور
 -52عدم وجود قوانین و سیاستهای قوی حمایتی جهت برنامه ریزی استفاده از سیستمهای
فتوولتاییک
 -55لأثیرا منفی لورم باالی کشور بر روی هزینه و بازگشت سرمایه در سیستمهای
فتوولتاییک
 -52عدم اختصاص وامهای لشویقی دراز مد با بهره پایین به سیستمهای فتوولتاییک
 -59عدم استفاده از فر تهای بازار کربن در سیستمهای فتوولتاییک
 -51پایین بود قیمت بر

ادرالی نسهت به سایرکشورها

پس از لهیه این عوامل ،نقاط قو و ضهعف در مهالریس  IFEو

مالریسهای زیر که میانگین نررا  92نفر از متصصصا هستند

فر تها و لهدیهدهای موجهود ،در مهالریس EFEوارد بهدند و

به برح جدولهای ( )9و ( )1به دست آمد.
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جدول  -3ماتریس ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی )(IFE
)Internal Factor Evaluation (IFE

نمره اهمیت ()8-02

امتیاز وضع موجود

51/1

2/272

5/1

2/55

1/7

51

2/27

2/2

2/51

7/0

51/9

2/275

2/1

2/57

0/9

2/210 51/1

2/9

2/59

52

2/271 57/9

5/7

2/52

1/9

2/279 50/5

5/0

2/51

7/9

2/205

5/9

2/51

7/0

2/271 57/2

5/9

2/51

7/9

2/210 59/9

2/1

2/59

1/0

80

وجود قیمت رقابتی در بازار داخلی برای سیستمهای فتوولتاییک

51/1

2/279

5/7

2/52

1/9

83

وجود مشاورا و پیمان،ارا و ناظرا بایسته در این حوزه

51/9

2/271

2/5

2/51

7/0

84

وجود مراکز لست و استاندارد داخلی

57/1

2/277

5/9

2/52

1/2

5/9

522

8
0
3
4
5
1
7
1
9
82
88

51

وجود خط لولید پنل فتوولتاییک در کشور
هزینه لعمیر و نگهداری سیستمهای فتوولتاییک متصل به به،ه در طهو
عمر پروژه
روند کاهش هزینه های سیستمهای فتوولتاییک در کشور
فعا بد دانشگاهها و مراکز لحقیقالی جهت کسب دانهش ل،نولوژیههای
مطرح و نوین لولید پنل
سهولت در به کارگیری سیستمهای فتوولتاییک در نقاط فاقد بهه،ه بهر
سراسری
اجرای چندین پروژه لحقیقالی و پایلو سیستمهای فتوولتاییک در کشور
استفاده از مواد اولیه مناسب و با کیفیت در لولید داخلی بهرای اسهتفاده از
حداکثر راندما لجهیزا در طو عمربا
کیفیت پنلهای لولیدی کشور
نرخ لعرفه خرید بر خوربیدی در مقایسه با هزینهه ههای اولیهه سهرمایه
گذاری
هزینه لمام بده سیستمهای فتوولتاییک نسهت به سیستمهای لجدیدپذیر
رایج
لهیه زمین با مساحت مورد نیاز جهت احداث نیروگاههای فتوولتاییهک بهه
خصوص در مصارف خانگی

مجموس

50/1

ضریب اهمیت

2/210 59/9

2/2

2/52

1/9

ردیف

5

()8-5

نمره نهایی

درصد نمره نهایی

2/211

5/0

2/55

1/7

شاخصهای ارزیابی

بر طهق مالریس فو « اجرای چندین پروژه لحقیقالی و پایلو

به دست آمد ،در نتیجه این سیستمها از نرر عوامل داخلی روی

در مورد سیستمهای فتوولتاییهک» بهااللرین امتیهاز را در نقهاط

هم رفته دچار ضعف می بابند.

قو کسب کرده است .در این مالریس جمع نمرا نههایی 5/9

03

فرصتها و چالشهای توسعه پایدار سیستمهای فتوولتاییک ...
جدول  - 4ماتریس ارزیابی عوامل استراتژیک خارجی((EFE
)External Factor Evaluation (EFE

()8-02

نمره اهمیت

ضریب اهمیت

()8-5

امتیاز وضع موجود

نمره نهایی

نمره نهایی

درصد

ردیف

شاخصهای ارزیابی

8

طرح هدفمندکرد یارانههای انرژی در کشور و افزایش قیمت جههانی سهوختهای
فسیلی در جها

51/5

2/299

2/5

2/219

9/1

0

عضویت ایرا در آژانس بین المللی انرژیهای لجدید پذیر و روی،رد مثهت جههانی
به کاربرد سیستمهای فتوولتاییک

51/7

2/292

2/1

2/272

9/7

3

طرح دولت در بر رسانی به روستاهای فاقد دسترسی به به،ه سراسهری بهر از
طریق سیستمهای فتوولتاییک

51

2/299

2/7

2/209

1/1

4

وجود حراها و بیابانهای وسیع در کشور برای لأمین زمین مورد نیاز

51

2/229

2/0

2/205

1/5

5

قرارگیری موقعیت جغرافیایی بسیاری از استانهای کشور در کمربند لابش

57/9

2/297

9

2/55

1/1

6

لنریم قوانین سصت گیرانه کنتر آلودگی محیط زیست در ایرا

51/7

2/291

5/1

2/217

2/1

7

وجود عالقه عمومی در به کارگیری انرژیهای لجدیدپذیر

51/7

2/291

2

2/210

9/1

1

قوانین حمایتی برای لشهویق بصهش خصو هی بهه سهرمایه گهذاری در انرژیههای
لجدیدپذیر

50/2

2/297

5/0

2/211

9/1

50/7

2/290

5/0

2/210

9/1

2/291

5/7

2/219

9/21

5/0

2/219

9/21

2/211

9/9
9/9

فتوولتاییک لوسط وزار نیهرو نسههت بهه سهوختهای

9

ا الح خرید لضمینی بر
فسیلی

82

لوجه سیاستها و مسئوال به لزوم لنوس بصشی به انواس سههد انهرژی ال،تری،هی در
کشور

57/5

88

اثرا ربد ل،نولوژی جهانی در لولید سیستمهای فتوولتاییک بر لولیدا داخلی

51/5

2/299

80

برنامه حمایت از طرحهای پهوهشی و دانشگاهی در بصش انرژیهای لجدیدپذیر

51/0

2/292

2

83

وجود منابع غنی سیلیسیم در کشور

51/5

2/295

2/1

2/277

84

لعرفه گمرکی واردا لجهیزا فتوولتاییک

51/7

2/292

5/0

2/217

2/9

85

لدوین استرالهی و برنامه عملیالی لوسهعه هنعت انرژیههای لجدیهد پهذیر طههق
برنامه پنجم لوسعه

50/5

2/297

2/2

2/205

1/5

86

اختالف قیمت بر حا ل از انرژیهای فسیلی نسهت به بر فتوولتایی،ی

50/2

2/297

5/9

2/27

9/1

87

میزا آبنایی عمومی با سیستمهای فتوولتاییک و وجود برنامه های مهدو آگهاه
سازی

51/0

2/292

2/2

2/27

9/1

81

ام،ا لأمین به موقع مواد و لجهیزا به علت لحریمهای اقتصادی

51/1

2/291

5/7

2/217

2/9

89

لأثیر گذاری ساختارهای سنتی عرضه کننده انرژی

51/7

2/291

2/5

2/275

9/1

02

میزا اطمینا سرمایه گذارا داخلی جهت احهداث نیروگاهههای خوربهیدی در
رابطه با امنیت ما وسوددهی پروژه

57/9

2/297

5/9

2/210

2/1

08

روند مراحل عقد قرارداد پیمان،ار ،مشاور ،مدیرطرح و هزینه کرد آنها با لوجه به
ضوابط و بصشنامههای حاکم بر طرحهای عمرانی

51/1

2/29

2/5

2/219

9/2

00

ل،نولوژی ساخت باطریها و سیستمهای کنتر داخلی

51

2/299

2

2/211

9/1

03

نرخ لعرفه خرید انرژی حا ل از سامانههای لجدیدپذیر

50/9

2/299

2

2/270

1/21

04

زیرساخت به،ه سراسری بر جهت الصا سیستمهای فتوولتاییک در کشور

57

2/291

2/5

2/279

9/7

05

قوانین و سیاستهای قوی حمایتی جهت برنامه ریزی استفاده از سیستمهای
فتوولتاییک

57/1

2/291

5/0

2/211

9/9
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06

لأثیرا لورم باالی کشور بر روی هزینه و بازگشت سرمایه در سیستمهای
فتوولتاییک

57/5

2/291

5/1

2/211

2/9

07

اختصاص وامهای لشویقی دراز مد با بهره پایین به سیستمهای فتوولتاییک

51/0

2/291

5/9

2/211

2/27

01

استفاده از فر تهای بازار کربن در سیستمهای فتوولتاییک

51/1

2/292

5/2

2/290

5/9

51

2/292

2

2/211

9/1

5/99

522

09

نرخ قیمت بر

ادرالی نسهت به سایر کشورها

مجموس

با لوجه به مالریس باال « قرارگیری موقعیت جغرافیهایی

5

محروم به جهت کاهش بیشتر هزینه

بسیاری از استانهای کشور در کمربند لابش» به عنوا مهمترین

 -7بفاف سازی و اطالس رسانی به عموم مردم و بیا مزیتههای

فر ت سیستمهای فتوولتاییهک بهناخته بهده اسهت .در ایهن

سیستمهای فتوولتاییک از جمله هزینه پایین لعمیر و نگهداری

مهالریس جمههع نمههرا نهههایی  5/99بههه دسههت آمههد ،یعنههی از

آنها

فر تهای موجود به نفع این سیستمها استفاده نمهی بهود و بها

 -0لشویق بصش خصو هی جههت سهرمایه گهذاری در زمینهه

لهدیدهای موجود به خوبی مقابله نمی بود.

سیستمهای فتوولتاییک به جهت مقرو به رفه بهود هزینهه

نتایج

لعمیر و نگهداری

پس از حصو نمره نههایی  5/9و  5/99بهرای مهالریس  IFEو

 -9لعریههف پههروژه هههای لحقیقههالی و معرفههی آنههها بههه مراکههز

 ،EFEکه بیا گر نقاط ضعف و لهدیدهای بسیاری بهرای ایهن

لحقیقالی و دانشگاهها در زمینه بههود کیفیت و کاهش نیاز بهه

سیستمها در کشور می بابد ،در ادامه از لالقی عوامهل مصتلهف

لعمیرا

چهار دسته استرالهی  SO,WO,ST,WTارایه بده است.

 -52طرح ریزی برنامههای لرویج انرژیهای لجدیدپذیر در اذها

فهرست استراتژیهای :SOدراجرای استرالهیهای  SOلهال

مردم

می بود با استفاده از نقاط قو داخلهی ،از فر هتهای خهارجی

 -55لأسیس ندو انرژیهای نو و ا الح قیمت خرید لضمینی

حداکثر بهره برداری انجام بود .فهرست ایهن اسهترالهیها بهرای

بر

سیستمهای فتوولتاییک به برح زیر می بابد

 -52لال

 -5لدوین قهوانین حمایهت از بصهش خصو هی جههت ارلقهای

کشور به سرمایه گذاری در سیستمهای فتوولتاییک با لوجه بهه

کیفیت پنلهای لولیدی

روند کاهشی هزینه ها

 -2لال

برای متقاعد کرد مسئوال بصش انهرژی ال،تری،هی

برای متقاعد کرد مسئوال بصش انرژی ال،تری،هی

 -59لعریف پروژه های لحقیقهالی در مراکهز علمهی وگسهتر

کشور به سرمایه گذاری در لولید لجهیزا فتوولتاییک

استفاده از این سیستمها جهت کاهش هزینه های آ

 -9استفاده از لجربه و ل،نولوژی کشهورهای دیگهر در خصهوص

 -51استفاده از منابع داخلی و کاهش واردا مواد اولیه ،جههت

نحوه عملیا دولت در نعت

کاهش قیمتهای لولید سیستم فتوولتاییک

 -1لولید پنل و سعی بر انتقها دانهش و فنهاوری و حمایهت از

 -51اطالس رسانی و لهیه برنامههای آموزبی برای عموم مهردم

برنامهههای پهوهشهی و دانشهگاهی در زمینهه افهزایش کیفیهت

لوسط محققا و دانشگاهیا

پنلهای داخلی

 -51به کارگیری و بهومی سهازی ل،نولوژیههای جدیهد جههانی

 -1استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با درجه خلوص بااللر جهت

لوسط محققا داخلی

افزایش کیفیت پنلهای داخلی

 -57استرالهی لحقیقا مشترک بها سهازمانها و بها کشهورهای

 -1استفاده گسترده لر از سیسهتمهای فتوولتاییهک در منهاطق

احب دانش و لجربه لوسط دانشگاهیا ومحققا
 -50مدیریت برنامهه ریهزی جهامع جههت اسهتفاده گسهترده از
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سیستمهای فتوولتاییک در مناطق دور از به،ه

 -9لأسیس ندو انرژیهای نو و ا الح قیمت خرید لضهمینی

 -59استرالهی نصب پنلهای فتوولتاییهک در بههرهای مسهتعد

بر با لوجه به هزینه پایین قیمت لعمیر ونگهداری سیستمهای

کشور در انرژی خوربیدی

فتوولتاییک وام،ا لجاری نمود قطعا لولید داخلی

 -22بفاف سازی و اطالس رسانی به عموم مردم و لوسعه برنامه

 -1لشویق بصش خصو هی جههت سهرمایه گهذاری در زمینهه

های آموزبی دربهاره مزیتههای ایهن سیسهتمها در منهاطق دور

سیستمهای فتوولتاییک

افتاده کشور

 -1استفاده از دانشگاهها جهت آموز  ،لوسعه و ارلقای دانهش

 -25لنوس بصشی به گزینه ههای لهأمین انهرژی در منهاطق دور

منابع انسانی در حوزه سیستمهای فتوولتاییک

افتاده با استفاده از سیستمهای فتوولتاییک

 -1استفاده از ام،انا دانشگاهی و لحقیقالی برای رفع مش،ال

 -22ارایه نتایج لحقیقها و پهروژه ههای پهایلو سیسهتمهای

ل،نولوژیک موجود در کشور

فتوولتاییک به عموم مردم

 -7طرح ریزی برنامه های لرویج استفاده از انهرژی خوربهیدی

 -29لشهه،یل کههارگروه راههههردی متشهه،ل از نیروهههای مههؤثر و

در اذههها مههردم بههه علههت در دسههترس بههود آ در منههاطق

لصمیم گیر آموز

عهالی ،وزار نیهرو و وزار

هنایع جههت

دوردست کشور
برای متقاعهد کهرد لولیهد کننهدگا سهنتی انهرژی

نرار بر عمل،رد پروژههای لحقیقالی

 -0لال

 -21ارایه وام و کم،ههای دولتهی جههت حمایهت از طرحههای

ال،تری،ی کشور به سرمایه گذاری در سیستمهای فتوولتاییک به

پهوهشی و دانشگاهی

جهت استفاده از آنها در مناطق دوردست

 -21لدوین قوانین حمایتی جهت لشویق بصهش خصو هی بهه

 -9استفاده گسترده لر از سیسهتمهای فتوولتاییهک منفصهل از

سههرمایه گههذاری در سیسههتمهای فتوولتاییههک بههرای لرغیههب

به،ه در نقاط فاقد به،ه سراسری بر

لولیدکنندگا به استفاده از مواد با کیفیت

 -52لههدوین قههوانین و مقههررا حمههایتی از لوسههعه کههاربرد

 -21مدیریت انتقا ل،نولوژی فرآوری سیلیسیم و بومی سازی

سیستمهای فتوولتاییک به دلیل سهولت در به کارگیری آنها در

آ در کشور جهت ساخت لجهیزا فتولتاییک با کیفیت بهتر

مناطق دوردست

 -27افزایش لعرفههای گمرکی برای حمایت از ب،لگیری بازار

 -55بفاف سازی و اطهالس رسهانی بهه عمهوم مهردم در حهوزه

لولید انرژی از منابع سامانهههای فتوولتاییهک در داخهل کشهور

سیستمهای فتوولتاییک از طریق اعالم نتایج و فواید پروژه های

برای ورود به عر ه لولید از طریق استفاده از مواد با کیفیت در

لحقیقالی کشور در این حوزه از طریق رسانه

ساخت پنلها

 -52لشویق سرمایه گهذارا جههت سهرمایه گهذاری در زمینهه

فهرستتت استتتراتژیهای  :STدر اجههرای اسههترالهیهایST

سیستمهای فتوولتاییک لوسط افزایش کمی و کیفی پروژه های

کوبش می بود ،با استفاده از نقاط قو داخلی برای جلوگیری

لحقیقالی کشور

از لأثیر منفی لهدیدهای خارجی و یها از بهین بهرد آنهها سهاز

 -59لقویت فرآیندهای مالی مثل وامهای لشویقی دراز مد بها

وکارهایی در پیش گرفته بود که به برح زیر می بابد

لوجه به نتایج مثهت به دست آمده از پروژههای لحقیقالی

 -5سعی در کاهش قیمتها و منابع مهالی از طریهق به،لدههی

 -51لرغیب لولیدکنندگا بهه اسهتفاده از مهواد بها کیفیهت در

بازار رقابتی سودده برای بهرکتهای لولیهدی و افهزایش امنیهت

لولیدا داخلی جهت جلب اطمینا بیشتر سهرمایه گهذارا در

مالی برای سرمایه گذارا

رابطه با بازگشت سرمایه و سوددهی پهروژه بها لوجهه بهه نتهایج

 -2بفاف سازی و اطالس رسانی دربهاره هزینهه پهایین لعمیهر و

مثهت به دست آمده از پروژههای لحقیقالی

نگهداری این سیستمها به عرضه کنندگا سنتی انرژی

 -51استفاده از فر ت بازار کربن برای لولیدکنندگا بها لوجهه
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به نتایج مثهت به دست آمده از پروژههای لحقیقالی

نوآوری معمارا ساختمانی جهت طراحی ساختما بهه منرهور

فهرست استراتژیهای  :WOهدف از استرالهیهای WOایهن

بهره گیری هرچه بیشتر از انرژی خوربیدی در ابعاد کوچک

است که از مزیتهایی که در فر تها نهفته است در جهت جهرا

 -52سعی در کاهش قیمتها و منابع مالی از طریق ب،ل دههی

نقاط ضعف استفاده بود .فهرست این استرالهیها بهه بهرح زیهر

بههازار رقههابتی سههودده بههرای بههرکتهای لولیههدی سیسههتمهای

می بابد

فتوولتاییک

 -5الگهههو بهههرداری از مراحهههل استانداردسهههازی سیسهههتمهای

 -59لحریک رقابت بین لولیدکنندگا داخلی به جهت کهاهش

فتوولتاییک در کشهورهای پیشهرفته جههت بهومی سهازی ایهن

واردا لجهیزا فتوولتاییک

ل،نولوژی

 -51لدوین قوانین حمایتی از لولیدکنندگا لجهیزا با قیمت
لولیدکنندگا به کاهش قیمتها

 -2استفاده از قوانین حمایتی برای لشویق بصش خصو ی بهه

پایینتر جهت انگیز

سرمایه گذاری در انرژیهای لجدیدپهذیر جههت بهههود کیفیهت

 -51هم،اری با مجامع بین المللی جهت انتقها ل،نولهوژی بهه
مشاورا بایسته در این حوزه

پنلهای خوربیدی ساخت داخل

کشور و پرور

 -9بناسایی فر ت جهت لوسعه ادرا مواد اولیهه بها ههدف

 -51لشویق برکتهای خصو هی بهرای هم،هاری و لجهار بها

دستیابی به ل،نولوژی روز ساخت پنلهای فتوولتاییهک و بهههود

بههرکتهای خههارجی جهههت انتقهها دانههش و لجربههه آنههها بههه

کیفیت پنلهای ساخت داخل

متصصصا کشوری

 -1مدیریت انتقا ل،نولوژی و بومی سازی آ در کشور لوسهط

 -57متقاعد کرد نهادهای دولتی مربوطهه و نهادههای لهأمین

محققا دانشگاهی جهت بههود کیفیت پنلهای ساخت داخل

کننههده مههالی دولتههی جهههت لصصههیش بودجههه بههرای پههرور

 -1بههههود کیفیههت پنلهههای لولیههدی کشههور و کههاهش واردا

متصصصا در این زمینه

لجهیزا فتوولتاییک با لوجه به لعرفههای باالی گمرکی

 -50ایجاد مرکز لحقیقا  ،آموز  ،لست ،اعطهای گواهینامهه و

 -1استفاده از قوانین حمایتی برای لشویق بصش خصو هی بهه

استانداردسازی سیستمهای فتوولتاییک لوسط مسئوال

سرمایه گذاری در انرژیهای لجدیدپذیر جهت کاهش هزینه های

 -59لهههرویج پهههروژه ههههای لحقیقهههالی در حهههوزه لسهههت و

اولیه سرمایه گذاری در بصش فتوولتاییک

استانداردسازی سیستمهای فتوولتاییک درکشور

 -7ام،هها ا ههالح خریههد لضههمینی بههر حا ههل از انرژیهههای

فهرست استتراتژیهای :WTههدف از اجهرای اسهترالهیهای

لجدیدپذیر از نوس سامانههای فتوولتاییک جهت کهاهش هزینهه

 WTکم کرد نقاط ضعف داخلی و پرهیز از لهدیدهای نابهی

های اولیه سرمایه گذاری در بصش فتوولتاییک

از محیط خارجی است .فهرست این استرالهیها برای سیستمهای

 -0راه،ارهایی برای کاهش هزینهه هها و رغههت بیشهتر بصهش

فتولتاییک به برح زیر می بابد

خصو ی به سرمایه گذاری

 -5برقراری روابط لج آمیز با کشورهای پیشرفته جهت واردا

 -9اسههتفاده از لجربیهها کشههورهای دیگههر در خصههوص نحههوه

به موقع ویفرهای مرغوز

کاهش هزینه لمام بهده سیسهتمهای فتوولتاییهک و سهعی بهر

 -2بناسایی فر ت جهت لوسعه ادرا مواد اولیهه بها ههدف

انتقا دانش و لجربه از طریق هم،اریهای مشترک با سازمانهای

دستیابی به ل،نولوژی سهاخت پنلههای فتوولتاییهک و افهزایش

بین المللی

اطمینا سرمایه گذارا داخلی

 -52الگو برداری از پنلهای ساخته بده در کشورهای پیشهرفته

 -9ا الح قیمت خریهد لضهمینی بهر حا هل از سیسهتمهای

جهت افزایش راندما پنلها و کوچ،تر کرد ابعاد آنها

فتوولتاییک لوسط دولت جههت لرغیهب لولیدکننهدگا سهنتی

 -55استفاده از قوانین حمایتی برنامه لوسعه پنجم از خالقیت و

انرژی به لولید انرژیهای نو
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 -1ا الح قیمت خریهد لضهمینی بهر حا هل از سیسهتمهای

و ،)25همچنین ،عامهل سههولت در بهه کهارگیری سیسهتمهای

فتوولتاییک جهت لشویق سرمایه گذارا داخلی

فتوولتاییک در نقاط فاقد به،ه بر سراسهری بها در هد نمهره

 -1لوجه ذی نفعا و لصصیش بودجهه بیشهتر در برنامهه ههای

نهایی  0/9به عنوا دومین نقطه قو سیستمهای فتوولتاییهک

لوسعه انرژیهای نهو بهرای بهههود و لجهاری بهد سیسهتمهای

در کشور لوسط متصصصا و کاربناسا بناسایی بده است.

فتوولتاییک

بهها لوجههه بههه نتههایج ایههن مطالعههه و نرههر کاربناسهها و

 -1اسههتفاده از ام،انهها بههازار کههربن در مههورد سیسههتمهای

متصصصا سیستمهای فتوولتاییک فرهنگ سازی ،آگاه سهازی

فتوولتاییک برای جهرا بصشی از هزینههای این سیستمها

مقاما مسئو و عموم مردم در زمینه سیستمهای فتوولتاییک،

 -7فرهنگ سازی مردمی جهت استفاده از زمینهای بال استفاده

ایجاد بستر اقتصادی برای بههود کیفیت پنلها ،رقابت لجهیهزا

در مناز مانند بامها جهت نصب سیستمهای فتولتاییک

ساخت داخل با انواس واردالی و حمایتهای مالی دولتی از اولویت

 -0لدوین قوانین لشویقی برای داوطلها استفاده از سیستمهای

بیشتری نسهت به سایر استرالهیها برخوردار هستند ،لذا با لوجه

فتوولتاییک درمناز بصصی خود

بیشتر مسئوال به عوامل فو باهد افزایش روز افزو استفاده

 -9لقویت منابع انسانی متصصش در این زمینه با لرویج برنامهه

از سیستهای فتوولتاییک در کشور خواهیم بود.

های آموزبی در مراکز دانشگاهی برای جلب اطمینها سهرمایه

در ادامه به ا لوجهه بهه اسهتراژیهای مطهرح بهده و بها

گذارا از وجود نیروی کافی متصصش داخلی

انتصاز موارد ل،رار بده و مهم ،می لوا پیشنهادهایی در قالب

 -52ایجاد مرکز لحقیقا  ،آموز  ،لست ،اعطهای گواهینامهه و

برنامه های کولاه مد  ،میا مد و بلند مد مطرح کرد

استاندارد سازی سیستمهای فتوولتاییک جهت لشویق سهرمایه

در برنامه های کوتاه مدت ،استرالهی لمرکز و لقویت

گذارا داخلی به سرمایه گذاری

بنیه داخلی حایز اهمیت است ،در این راستا فرهنهگ سهازی در

بحث و نتیجه گیری

استفاده از انرژیهای نو ،ایجهاد وز سهایت اختصا هی انرژیههای

در این مطالعه لقلیهل آلودگیهها و اسهتفاده از انرژیههای

لجدیدپذیر ،ارلهاط با مراکز علمی معتهر دنیا در زمینه انرژیهای

لجدیدپههذیر در راسههتای لوسههعه پایهههدار (Development

نو بها ههدف لههاد اطالعها  ،برگهزاری کالسههای آموزبهی و

 )Sustainableهمراه بها اسهتفاده از ل،نولوژیههای متعهاد و

سمینارها ،جلسا مهاحثه و کارگاههای آموزبی داخلی و بهین

منطهق با وضعیت فیزی،ی جامعهه ،همهراه بها حفه و لضهمین

المللی ،فراهم آورد فر تهای مطالعالی ،هم،اری با بهرکتها و

سالمت ،ربهد و بقهای حها و آینهده موجهودا زنهده و بسهتر

سازمانهای لحقیقهالی خهارجی در لحقیهق و لوسهعه مشهترک،

حیالشهها مههد نرههر بههوده اسههت .بههر اسههاس نتههایج مالریسههها

لعریف پهروژهههای لحقیقهالی کهاربردی و لعریهف مسهئولیت و

«قرارگیههری بسههیاری از اسههتانهای کشههور در کمربنههد لابشههی

لقسیم کار برای نهادها و بصشهای دولتی و ذینفعا مسئو می

خوربید» با در د نمره نهایی  1/1به عنهوا مهمتهرین عامهل

لواند مورد لوجه قرار گیرد.

فر ت زای این سیستمها و «اجرای چندین پروژه لحقیقهالی و

در برنامه های میان مدت ،استرالهی اقتصادی نمود

پایلو سیستمهای فتوولتاییک در کشهور» بها کسهب بهااللرین

لولید انرژی خوربیدی باید مورد لوجه قهرار گیهرد کهه بهامل،

در د نمره نهایی(52در د) ،مهمترین نقطه قو سیسهتمهای

ا الح قانو حمایتی در خرید لضهمینی بهر  ،لصهویب قهانو

فتوولتاییک کشور بناسایی بدند ،که در سایر مطالعا چنهین

لشویقی و یا اجهاری برای بصشهای دولتی ،لعریف پهروژه ههای

ابارهای به این موارد نشده بود .همچنین بهر اسهاس لحقیقها

پتانسیل سنجی احداث نیروگاههای فتوولتاییک در کشور ،ایجاد

مشابه ،ی،ی از مهمترین مزایای این سیستمها نصب و اسهتفاده

ندو انرژیهای نو ،استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بها درجهه

راحت آنها در نقاط فاقد به،ه سراسری بر مهی بابهد(22 ،2

خلوص بااللر جهت افزایش کیفیت پنلهای داخلهی و رقابهت بها
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انواس واردالی ،استاندارد سازی محصوال لولیهد داخهل ،لهدوین

.1

ع نیکنام و همکاران

حهها سقطی،ا ههغر«.)5907( .ا ههو و کههاربرد انههرژی

قوانین حمایت از بصش خصو ی جهت ارلقای کیفیت پنلههای

خوربیدی» مرکهز انتشهارا دانشهگاه علهم و هنعت

لولیدی ،افزایش لعرفه های گمرکی بهرای حمایهت از لولیهدا

ایرا  ،فصل او .

داخلی ،لقویت فرآیندهای مالی مثل وامهای لشویقی دراز مد

.1

جال نهوری ،مسهعود محمهدی ،امهین پهادا  ،سهعید

با لوجه به نتایج به دست آمهده از پهروژه ههای لحقیقهالی مهی

سلطانی« .مالحرا و الزاما اجرای طرحهای م،انیزم

بابد.

لوسعه پاک در زمینهه نیروگهاه فتوولتاییهک بها نگهاهی
در برنامه های بلند مدت ،استرالهی ایجاد بازار رقابتی

آماری به پروژه های ثهت بده» ،مجله لوسعه ل،نولوژی

و لمرکز بر وظایف حاکمیتی بسهیار بها اهمیهت اسهت ،در ایهن
راستا افزایش لعداد لولیدکننده فعا  ،لعریف پروژه های ملهی و

نعتی ،بماره .25
.7

پی،ههارجو ،کههامهیز (« )5900لوسههعه منههابع و کههاربرد

نیروگاهی به ویهه در بصش خصو ی ،لأمین مالی از بودجههای

انرژیهههای نههوین گههامی در راسههتای پیههاده سههازی

عمرانههی کشههور ،ا ههالح مههدام قیمههت خریههد لضههمینی بههر

استرالهیهای بهره وری سهز در اقتصهاد کشهور» نشهریه

فتوولتاییک ،نرار بر اجرا و پیاده سازی استانداردها ،ورود بهه
بازارهای منطقه و افزایش سهم بازار از طریق بصهش خصو هی،

نعت بر  ،بماره  ،29فحه .9
.0

مراد زاده ،فاتزه (« .)5907نقاط قو  ،ضعف ،فر هتها و

کاهش قیمتها و منابع مالی از طریق به،ل دههی بهازار رقهابتی

لهدیدهای انرژیهای لجدیدپذیر در ایهرا » .پایها نامهه

سودده برای برکتهای لولیدی سیستمهای فتوولتاییهک و ورود

کاربناسی اربد مدیریت محیط زیسهت ،دانشهگاه آزاد

به بازارهای جهانی و استفاده از ام،انها بهازار کهربن در مهورد

اسالمی ،واحد علوم و لحقیقا لهرا .

سیستمهای فتوولتاییک باید مورد قرار گیرند.

سیاستهای انرژی».نشریه پهوهشهای جغرافیایی ،بماره

منابع
.5

منشی پهور ،سهمیرا« )5901( .لعیهین نقهش و جایگهاه
سیسههتمهای فتوولتاییههک در سهههد انههرژی ال،تری،ههی
کشور» .پایا نامه کاربناسی اربهد ،سهازما مهدیریت
نعتی.

.2

منشههی پههور ،سههمیرا .خلفههی ،فریههد(« .)5900مقایسههه
آلودگیهای زیست محیطی نیروگاههای حرارلی فسهیلی
در کشور با سیستمهای بهر خوربهیدی فتوولتاییهک»
هفتمین همایش ملی انرژی

.9

فایی ،بتو  .خلجی اسدی ،مرلضهی(« .)5901بهرآورد
پتانسیل لابش خوربیدی در ایرا و لهیه اطلس لابشی
آ » .مجله علوم و فنو هسته ای

.1

.9

جمیل ،مجید(« .)5909محیط زیست و جههانی بهد

عهاسههپور ،مجیههد .غههازی ،سههاناز (« .)5907فر ههتها و
چالشهههای پیشههروی لوسههعه بههه کههارگیری انرژیهههای
لجدیدپذیر در کشور» ،هفتمین همایش ملی دوسهاالنه
انجمن متصصصا محیط زیست ایرا .
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